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BAS in Sweden är en liten ideell 
gräsrotsorganisation, politiskt och 
religiöst obunden som sedan 2009 
drivs till förmån för organisationen 
BAS i Nepal. Vi stödjer BAS arbete i 
Nepal, genom att bedriva 
insamlingsarbete och 
informationsspridning i Sverige, 
samt förmedla svenska volontärer 
till Nepal. 
 
BAS in Sweden startades för att 
möjliggöra insamling av medel till 

BAS verksamhet i Nepal. Dessutom 
startades verksamheten i Sverige 
som en reaktion på 
volontärförmedlingar som trots 
rejält tilltagna avgifter för 
volontärerna distribuerar en minimal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del vidare till respektive mottagande 
organisation.  

Ideella insatser från samtliga 
medverkande och en minimal 
administration är grunden för BAS in 
Sweden´s arbete, tack vare detta 
kan vi se till att avgifterna som 
volontärerna betalar samt bidrag 
från övriga givare, så gott som helt 
går till verksamheten i Nepal. 
 

Två BAS organisationer – en vision 

BAS in Sweden 

 
 
 
 
 
BAS grundades i Nepal 2001 av Rita 
Kharel med visionen att på 
gräsrotsnivå främja utvecklingen av 
demokrati samt upprätthållandet av 
mänskliga fri- och rättigheter i Nepal. 
  
Dagens BAS har sin upptakt i den vård 
som familjen Kharel i början gav 
behövande i sitt eget hem. De få 
bäddplatser som gavs här fylldes 
snabbt upp och snart hyrde man två 
lägenheter i syfte att kunna öka 
antalet hjälpta personer. På detta 
sätt har familjen Kharel drivit och 
bekostat BAS på egen hand och 
successivt har verksamheten kunnat 
trappas upp, idag är grunden för BAS 
verksamhet ett härbärge med 50 
bäddplatser. 
 
Den gemensamma nämnaren för de 
boende på härbärget är att alla är 
sjuka på ett eller annat sätt och har 
 
 
 
 
 

ett stort behov av hjälp och stöd. De 
är mycket fattiga och äger i stort sett 
endast det de står och går i. De 
kommer ofta från outvecklade delar 
av den nepalesiska landsbygden, små 
byar uppe i bergen där de lever av 
det som naturen har att erbjuda. 
 
De har tvingats till storstaden för att 
de är i akut behov av sjukvård – som 
till största delen finns i huvudstaden 
Kathmandu. För att ta sig dit har de 
kanske lånat pengar av grannar eller 
sålt den lilla jordplätt de ägt. När de 
väl kommer fram har de ingen aning 
om var de ska ta sig eller hur de ska 
överleva, då deras pengar många  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gånger inte räckt till mer än resan till 
Kathmandu.  
 
BAS fungerar som skyddsnät när 
samhället  och omgivningen sviker 
och erbjuder mat, husrum, 
information och kontakt med 
sjukvården och till viss del hjälp med 
sjukvårdskostnader och mediciner.   
 
När BAS startades fokuserades 
arbetet helt på folkhälsa och 
sjukvård. Efterhand har den täta 
sammankopplingen mellan hälsa och 
utbildning blivit allt tydligare. BAS 
kommer exempelvis i kontakt med 
många barn vars studier blivit störda, 
eller helt avbrutna genom föräldrars 
eller egna sjukdomar – exempel på 
dessa är barn som genomgår fleråriga 
cancerbehandlingar. Många av 
sjukdomarna i Nepal är dessutom tätt 
sammankopplat med den bristfälliga 
eller totala avsaknaden av utbildning 
– det finns ingen medvetenhet kring 
vikten av god hälsa och de flesta 
sjukdomar beror på dåligt vatten, 
bristfällig hygien och näringsbrist. 
 
 
 

BAS Nepal | Bakgrund och vision 
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Härbärget är kärnan i BAS 
verksamhet. Människorna som bor 
här är de mest utsatta i det 
nepalesiska samhället och här 
erbjuds de mat, husrum och 
omhändertagande under tiden de 
behöver sjukvård. Dessutom stöttas 
de med exempelvis mediciner samt 
får kunskap om sjukvårdssystemet 
och vilka rättigheter de har. 
 
Tanken är att BAS förutom att hjälpa 
de boende med deras akuta 
situation även skall hjälpa dem med 
att hjälpa sig själva efter vistelsen på 
härbärget, detta innebär att BAS 
stöttar barn med utbildning och 
hjälper vuxna att hitta försörjning. 
 
På härbärget bor också 
funktionsnedsatta barn och 
ungdomar som övergivits av 
föräldrar och samhället. 

Härbärget – grunden i BAS Nepal´s verksamhet 

BAS Nepal | Verksamhetsgrenar 

Vid ett av Kathmandus offentliga 
sjukhus, T.U. Teaching Hospital, 
driver BAS en informationsdisk. Här 
får årligen ett stort antal behövande 
upplysning om sjukvårdssystemet, 
samhällsinformation, 
hälsofrämjande information och 
hjälp och stöd med mediciner. 
Många gånger är detta för den 
enskilde livsviktig information som 
annars är förbehållen läs- och 
skrivkunniga i de högre kasterna.  
 
Via informationsdisken  hittar 
dessutom många behövande till 
BAS, personer som annars skulle bli 
liggandes utanför sjukhusentrén 
utan vård och hjälp från sjukhuset.  

Parallellt med härbärget driver BAS 
ett flertal andra aktiviteter för att 
öka medvetenheten om mänskliga 
rättigheter. Exempel på detta är att 
man sprider hälsoinformation, 
bedriver och stöttar 
självhjälpsprojekt och driver olika 
utbildnings- och hälsoprojekt i 
staden och på landsbygden. 
 
Många gånger är det volontärer från 
Sverige som tillsammans med BAS i 
Nepal sprider kunskap och inspirerar 
till utveckling – expertkunskaper i 
kombination med 
gräsrotsperspektiv. 
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Nepal – kontrasternas hemland 

 
 
Nepal kallas  
himmelens tak, ett land  
med fantastiskt vacker natur med 
djungel i söder och bergskedjan 
Himalaya i norr. En befolkning på 
över 30 miljoner människor samsas 
på en yta som motsvarar en 
tredjedel av Sveriges.  
 
Nepal är kontrasternas land – de 
svindlande vyerna och det 
natursköna mot utbredd fattigdom, 
djupa samhällsklyftor och 
korruption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livet i Nepal präglas fortfarande 
starkt av det traditionella 
kastsystemet, där människor delas in 
i strikta hierarkier, med de kastlösa – 
de utstötta – i botten. Du föds in i 
din kast och har obefintliga eller 
mycket små möjligheter att ta dig ur 
den.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av BAS är sprunget ur det  
nepalesiska samhället, då Nepal är 
ett av världens fattigaste länder, 
med utbredd korruption och låg  
tilltro till allmänna institutioner. En 
stor del av befolkningen lever i en 
misär som vi har svårt att föreställa 
oss, med kläderna på kroppen som 
enda ägodelar.  
Utbildning är en bristvara och ofta 
saknas grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter. Ej heller finns 
medvetenhet om vare sig vilka 
medborgerliga rättigheter man har 
eller vilken hjälp man kan förvänta 
sig av till exempel sjukvården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väntan på vård är lång vid de 
offentliga sjukhusen, fattiga och 
sjuka lever på gatan i hopp om en 
ledig bädd vid sjukhuset. Efter utförd 
operation eller behandling blir de 
fattigaste patienterna ofta 
omedelbart utkörda på gatan.  
För att få ta del av sjukvården 
behöver man, förutom att man 
måste betala för sig, även ha med 
sig en ”caretaker”, en person som 
hjälper patienten med praktiska 
göromål som matning, bäddning, 
tvätt, medicininköp och liknande. 
 
 
 

Källor: IMF, World Bank, Unicef, Transparency Int. 

BAS-fakta | Nepal 

31 miljoner 

invånare 

9,5 

143 tusen km2  

landyta 

410´ 

0,1 ha odlingsbar 

yta/person 

0,3 

626 USD 

BNP/capita 

55 100 

10 % genomsnittlig årlig 

inflation 2009-12 
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0,2 Läkare per 1000 

invånare 
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befolkning 
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60 % läskunniga 
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Perception Index 2012 
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BAS hjälper människor vidare – ett steg i taget 

En viktig hörnsten i BAS arbete är 
BAS-trappan. Den grundar sig i 
Maslows-behovstrappa, som 
benämner människors motivation 
och behov.  
 
Först när ett  grundläggande behov 
är uppfyllt kan man ta sig vidare 
uppför  trappan. I rikare länder lever 
många i enlighet med de översta 
trappstegen. Relativt få av oss har 
problem med att fylla våra mest 
basala fysiska behov som mat, sömn 
och grundläggande hälsovård.  
 
I fattiga länder är detta dock ett 
utbrett problem och i Nepal arbetar 
BAS med grund i att tillgodose 
människors behov. På härbärget i 
Kathmandu får behövande – fattiga 
och sjuka Nepaleser, mat, husrum 
och en ingång till landets sjukvård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanken är dessutom att härbärget så 
långt det är möjligt ska kännas som 
ett hem – och att de boende även 
ska finna trygghet och gemenskap 
här. En viktigt del i detta är att alla 
hjälper till efter förmåga, exempelvis 
kan en boende med en mindre svår 
sjukdom vaka över den som är mer 
sjuk, eller ett av de friskare barnen 
mata ett av de funktionsnedsatta 
barnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet är att de boende inte 
bara ges hjälp att fysiskt överleva 
dagen. På detta sätt skapas även 
ansvarstagande och en känsla av 
tillhörighet och funktionsfyllande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAS-trappan 

Fysiska behov 

Trygghet 

Gemenskap 

Självkänsla 

Självförverkligande 
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Ännu ett aktivt år… 

BAS in Swedens verksamhet 
utvecklades under verksamhetsåret 
2013-2014 på ett mycket positivt 
sätt, insamlade medel uppgick till 
344 000 kr, varav 231 000 kr 
insamlades till BAS Nepals löpande 
verksamhet. 
 
Tack vare denna ökning kan BAS in 
Sweden fortsatt stå för ungefär 
hälften av BAS Nepals löpande 
kostnader, som ökat efter 
färdigställande av det nya härbärget. 
 
Intresset för BAS in Sweden´s  
volontärsverksamhet var fortsatt 
stort. Under året var det totalt 8 
volontärer som besökte härbärget. 
Flera av dem har också fortsatt 
engagera sig i vår verksamhet efter 
hemkomsten, BAS in Sweden har nu 
ett tjugotal ideellt aktiva i Skåne, 
Småland och Östergötland.  
 
Volontärverksamheten fyller flera 
viktiga syften för såväl individen  
som för BAS in Sweden och Nepal. 
Volontären får möjlighet till en 
givande vistelse i Nepal, samt fyller 
en viktig funktion på härbärget, dels  
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
och dels för att ge god energi och 
styrka till de verksamma i Nepal. 
Dessutom bidrar volontärerna till att 
BAS i Sverige och Nepal successivt 
kan utöka sitt nätverk av 
medlemmar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På flera orter för BAS in Sweden 
samtal med relevanta institutioner  

vid högskolor och universitet med 
syfte att undersöka möjligheten till 
utökat samarbete kring 
kunskapsutbyte och rekrytering av 
volontärer till BAS Nepal. Exempelvis 
har BAS funnits med på Malmö 
högskolas blogg för internationella 
utbyten och BAS in Sweden kommer 
presentera verksamheten för 
socionomstudenter inför deras val 
av praktikplatser kommande 
studierterminer. 
 
BAS in Sweden höll under året ett 
tiotal föredrag runt om i Sverige 
inför företag, kommuner, 
församlingar, skolor och föreningar, 
om Nepal och BAS verksamhet där. 
Vidare deltog BAS in Sweden under 
året vid julmarknader och liknande 
tillställningar i Skåne och Småland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteten på samtliga våra tre 
kommunikationskanaler – bloggen 
på hemsidan, Facebooksidan samt 
vårt nyhetsbrev har mött en ökande 
aktivitet och respons från flera håll.  
 
Under 2013 firade BAS in Sweden 
fem år och en träff genomfördes i 
Malmö i samband med årssmötet i 
oktober. Ett femtiotal engagerade 
samlades i Malmö för att lyssna på  
föredrag om BAS,  träffa MC 
resenärer, knyta kontakter och 
utbyta erfarenheter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I slutet av maj och början av juni 
anordnade BAS in Sweden besök 
från BAS Nepal då Rita och Ramesh 
Kharel besökte Sverige. De fick 
möjlighet att göra studiebesök vid 
sjukhus, skolor, äldreboenden, 
hemtjänst, verksamhet för 
funktionsnedsatta samt jordbruk. 
Tack vare alla frivilliga krafter inom 
BAS in Sweden fick de en mångfald 
av upplevelser med sig hem efter att 
ha träffat svenska vänner från 
Höllviken i söder till Norrköping i 
Norr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAS in Sweden | Verksamhetsberättelse 2013-2014 
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En allt större bas av hjälpande pengar 

Totalt insamlade medel minskade 
något till 344 000 kr (350 000). Dock 
ger en allt större grupp av 
framförallt månatliga givare en 
ökning av insamlade medel till den 
löpande verksamheten, som under 
året uppgick till 231 000 kr, övriga 
medel utgörs av riktade gåvor, ex till 
solpaneler, utrustning av kök etc. 
Föregående år uppgick medel 
insamlade till löpande verksamheten 
till 151 000 kr 
 
Överförda medel till Nepal uppgick 
till totalt 323 000 kr, jämfört med 
föregående års 321 000 kr. 
 

BAS in Sweden | Finansiell sammanfattning 

Balansrapport (SEK) 2014-06-30 2013-06-30 

TILLGÅNGAR 

Kassa och bank 32 619,67 27 048,81 

SUMMA TILLGÅNGAR 32 619,67 27 048,81 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Årets resultat 5 570,86 26 840,70 

Balanserad vinst 27 048,81 208,11 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

32 619,67 27 048,81 

Resultatrapport (SEK) 2013-2014 2012-2013 

Intäkter 

Gåvor privatpersoner 243 278,00 262 579,25 

Gåvor organisationer 62 227,00 50 491,00 

Gåvor företag 38 700,00 36 950,00 

Övriga intäkter 0 101,50 

SUMMA INTÄKTER 344 205,00 350 121,75 

KOSTNADER 

Medel överförda till BAS Nepal 322 793,64 321 010,30 

Besök från BAS Nepal 15 148,00 0,00 

IT-kostnader 692,50 2 253,75 

Bankkostnader 0 17,00 

SUMMA KOSTNADER 338 634,14 323 281,05 

Årets resultat 5 570,86 26 840,70 

Privatpersoner 

18% 

Organisationer 
11% 

Företag 

71% 

Insamlade medel per 
givarkategori 2013-2014 

2013-
2014 

344 
323 321 

2012-
2013 

350 

91 

2010-
2011 

73 

274 

229 

2009-
2010 

144 

2011-
2012 

101 

Insamlade samt överförda 
medel (KSEK) 2009-2014 
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BAS bor in sig i sitt nya hem 

BAS Nepal | Verksamhetsberättelse 2013-2014 
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Under året gjordes stora satsningar i 
det nya huset för att kunna bygga en 
så långsktigt hållbar verksamhet som 
möjligt. Satsningarna innefattar 
installation av solpaneler på taket till 
huset, något som gör att härbärget 
nu är självförsörjande på el och 
således slipper beroendet av Nepals 
underutvecklade elnät. Andra 
satsningar är färdigställandet av två 
kök, på så sätt möjliggör man ett 
optimalt användande även när svårt 
sjuka eller smittsamma patienter 
vistas på härbärget. En relativt 
ovanligt satsning ur nepalesisk 
synvinkel är investeringen i en 
tvättmaskin. Att slippa tvätta för 
hand i kallvatten frigör inte bara 
stora mängder tid utan ger också 
möjlighet att hålla en helt annan 
hygien.  

På grund av bristande tillgång till el 
och varmvatten gör ofta inte en 
tvättmasking någon större nytta i 
Nepal ens om man har pengar att 
investera i en. Men tack vare medel 
från Sverige kan nu BAS Nepal ta ett 
helhetsgrepp i sitt nya härbärge och 
förhoppningsvis även agera förebild 
för sin omgivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bland övriga satsningar märks 
satsningar för att förbättra för de 
handikappade barnen som BAS 
Nepal har ansvaret för. Bättre 
hjälpmedel som rullstolar och 
pedagogiska leksaker finns nu på 
härbärget, och professionell hjälp 
stöttar utvecklingen av barnen i allt 
större utsträckning. Även här märks 
över tid att omgivningen allt mer får 
upp ögonen för BAS Nepals sätt att 
arbeta med dessa frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De boende stannar olika länge, vissa 
någon eller några nätter, vissa med 
långa krävande behandlingar har 
BAS härbärge som sitt permanenta 
hem. Trots att man var tvungen att 
fortsatt under året lägga mycket 
kraft på att färdigställa huset, samt 
att man mötte en något annorlunda 
mix mot tidigare år – där fler 
patienter stannade längre, 
härbärgerade man under året lite 
drygt 500 personer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAS har hjälpt och väglett 
behövande patienter  vid 

informationsdisken vid ett av de 
allmänna sjukhusen, T.U. Teaching 
Hospital.  Det handlar i huvudsak om 
guidning i det snåriga 
sjukvårdssystemet och till viss del 
om hjälp med mediciner och 
hjälpmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under året har fokus varit på att 
färdigställa härbärget och inga 
övriga projekt av större dignitet har 
startats. Det utbildningsprojekt som 
startades i Chitwan förra året har nu 
tagits över och drivs av den lokala 
skolan, i enlighet med den önskan 
som fanns vid projektstart om lokalt 
engagemang och ägarskap. 

Informations-
disken 

Övrig 
verksamhet 

Härbärget 



BAS in Sweden´s styrelse 

BAS in Sweden | Förslag till styrelse 2014-2015 

Maria Leiner – vald t.om. verksamhetsåret 2014-2015 

Sara Johansson – omval ledamot 1 år 

Lina Cronzell – omval ledamot 1 år 

Per Lagneby – omval ledamot  1 år 

John Amaya Dymling nyval ledamot 1 år 

Charlotta Wenzelberg – omval suppleant 1 år 

Revisorer: Maria Hägerström och Peter Lindroth – omval 1 år 

Valberedning: Maria Pehrson och Niclas Hanzon – omval 1 år 

BAS in Swedens styrelse har under 
året bestått av ordförande Maria 
Leiner, kassör Per Lagneby, 
ledamöter Lina Cronzell och Sara 
Johansson samt suppleant Charlotta 
Wenzelberg. 
 
Ordförandes mandat löper ut nästa 
år, omval av ledamöterna Lina 
Cronzell, Sara Johansson, Per 
Lagneby, samt nyval av ledamot 
John Amaya Dymling föreslås. 
 
Omval av ledamöter till valberedning 
föreslås Maria Pehrson och Niclas 
Hanzon.  
 
Revisorerna Maria Hägerström och 
Peter Lindroth föreslås för omval. 
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www.basinsweden.org 
www.facebok.com/BASNepal 

www.basnepal.org 


